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Overzicht bestuur. 
Voorzitter en veilingmeester  C. Puijk  0412-625692 

Secretaris  E. Roelfsema 0412-454110 

secretariaat Potbeker 65, 5384 DN Heesch 

Penningmeester , nieuwtjes en veilingadministratie 

 J. v.d. Westelaken 0413-212246 

Leden A. v.d. Kruijssen 0492-363679 

 S.  Christiaans 0413-264291 

P.R. en Jeugd B. Schilder 0413-353689  

Lid en jeugd L den Dubbelden-Heijnes 0492-351788 

Jeugdbestuur R. v. Noort 0413-293110 

 M. Dekkers 0413-257213 

Hoofd rondzendverkeer J. v. Boxmeer 0413- 351336 

Agenda en ruilochtenden   

(normaal iedere 1e en 3e zondag v/d maand) 

Plaats: het Trefcentrum, Cellostraat 2, 5402AE Uden Telefoon 0413-265240 

sept 2, 16 (tot 16 inleveren najaarsveiling) 

okt 7, 21 

nov 4, 18 (17 najaarsveiling) 

dec 2, 16 

jan 6, 20 

febr 17 

mrt 2, 16 

apr 6, 20   (5 apr voorjaarsveiling, 20 apr jaarvergadering) 

mei 6, 20  

jun 1, 15 

 

ALLE DATA ONDER VOORBEHOUD 
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In dit nummer 
 

- Onze voorzitter Cor Puik benoemd tot Lid in de orde van 

Oranje Nassua 

- Verslag van de ledenvergadering 6 Mei 2006 

- Gratis loterij 

- Elders gelezen 

- Regiodag dit jaar op 21 oktober 

- Kandidaat Secretaris gezocht 

- Ledenpas wat moet je ermee 

- Najaarsveiling 17 september 

- Nieuwe penningmeester 

- Vakantie: Malaise in de Filatelie?? 

 

Onze voorzitter Cor Puik benoemd tot 

Lid in de Orde van Oranje Nassau. 
 

Op vrijdag 27 april j.l. heeft onze voorzitter Dhr. Cor Puijk een 

koninklijke onderscheiding ontvangen. Voor zijn inzet als 

gedreven chef-kok, zijn werkzaamheden bij de volksuniversiteit, 

zijn vele jaren werk als kok aan boord van de Zonnebloemboot, 

maar vooral voor zijn grote inzet voor de filatelie op landelijk 

niveau en zijn tomeloze inzet voor onze vereniging in het 

bijzonder, hebben ertoe geleid dat hij is onderscheiden als   

LID IN DE ORDE VAN ORANJE NASSAU. 

 

 
Cor, van harte gefeliciteerd met deze onderscheiding!!!! 
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Verslag van ledenvergadering 6 mei 2006 
 

Aanwezig: 38 leden; 5 afmeldingen. 

 

1. Opening. 

 

 De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen 

van harte welkom; ondanks wat gezondheidsproblemen 

hoopt hij nog lang als voorzitter door te kunnen blijven 
gaan. 

 De penningmeester kan erg slecht zien; hierdoor worden er 

regelmatig foutjes gemaakt. Hij heeft de conclusie 

getrokken, dat hij beter kan bedanken als penningmeester. 

 

2. Ingekomen stukken en mededelingen. 

 

Er zijn geen ingekomen stukken en mededelingen. 

 

3. Notulen jaarvergadering van 1 mei 2005 

 

Geen opmerkingen. 

 

4. Vaststellen jaarverslagen: 

 

a. Secretaris 

Geen op- en/of aanmerkingen 

 

b + c. Rondzendverkeer + Controle commissie 

rondzendingen 

Geen op- en/of aanmerkingen. 

 

d. Secretaris jeugdcommissie 

Geen op- en/of aanmerkingen 

 

5.Financiele verslagen: 

 

a. Algemeen 
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Er zijn geen opmerkingen. 

 

b. Jeugdafdeling 

Dit verslag wordt goedgekeurd. 

 

c. Kascontrole commissie 

Boeken en kas zijn niet in orde bevonden. De 

penningmeester zal de boeken in orde maken en deze 

opnieuw voorleggen aan de kascontrole commissie. 

Wanneer zij akkoord gaan, zullen zij dit aan het bestuur 

melden; hierna zorgt de secretaris voor een mededeling 

naar alle leden dat e.e.a. in orde is. 

 

Tijdens de pauze worden onder de aanwezigen enkele leuke 

prijzen verloot. 

De volgende personen worden gehuldigd i.v.m. langdurig 

lidmaatschap: 
 

40 jaar:  de heren Puijk, Dekkers, Bastiaans en Wouters. 

 

25 jaar:  de heren Côp en van Schijndel. 

 

12 ½ jaar:  Mevr. Brouwer, de heren v.d. Heuvel en Schook. 

 

Alle jubilarissen ontvangen een filatelistische attentie. 

 

6. Vaststelling begrotingen. 

 

a. Jeugdafdeling 

Geen opmerkingen; aangenomen. 

b. Algemeen 

Er is een reservering opgenomen voor hrt 50 jarig jubileum; 

de begroting wordt zonder wijzigingen aangenomen. 

 

7. Verkiezing bestuursleden. 

 

De mevr. den Dubbelden en de heer Puijk zijn aftredend, zij stellen 

zich opnieuw herkiesbaar en  worden herkozen. 
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Het bestuur stelt voor het aantal bestuursleden van 9 tot 7 terug te 

brengen. Mevr. Robben en de heer Linders treden af (en worden 

derhalve niet vervangen).  Beiden worden onder luid applaus 

bedankt voor hun jarenlange inzet voor de vereniging. 

 

7a. Verkiezing kascontrole commissie. 

 

De heren Michels en de Groot van de huidige kascontrole 

commissie zullen doorgaan tot de penningmeester de boeken in 

orde heeft. Daarna treedt de heer Michels af, de heer de Groot blijft 

aan en de heer v.d. Berg wordt benoemd als nieuw kascontrole 

commissielid. 

 

8. Rondvraag. 

 

Nieuwtjesdienst: er wordt geconstateerd, dat t.a.v. de nieuwtjes van 

de Nederlandse Antillen de kosten erg hoog zijn (50%). Hr. v.d. 

Westelaken meldt, dat hier helaas niets aan te doen is.  

 

9. Sluiting. 

 

De voorzitter sluit onder dankzegging de vergadering en meldt, dat 

het gevoerde beleid zal worden voortgezet. Hij is blij met de 

opkomst van de leden voor deze vergadering. 

 

Gratis Loterij 
 

De laatste maanden heeft de vereniging het voor iedereen 

interessant gemaakt om naar de ruilzondagen te komen. Elke 

bezoeker kreeg een gratis lot en kon meedingen naar diverse 

filatelistische prijzen van een stapeltje 1
e
 dag enveloppen tot 

boeken, doosjes vol met zegels of een betere serie zegels. De 

Loterij is zeer gewild en wij hopen dat u de bedoeling ervan ook 

volledig begrijpt.  Doelstelling is en blijft voor de vereniging het 

ondersteunen, stimuleren en begeleiden van hun leden bij hun 

hobby. De loterij moet ook een trekkertje zijn voor niet-leden en 

aspirant-leden om lid te worden van de vereniging. Draag uw 
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hobby uit en zoek samen met ons naar nieuwe leden voor de 

vereniging.  
 

Elders gelezen. 
 

Gelezen in een oude uitgave van ons geweldige blad Filatelie van 

december 1986: Er werd hier melding gemaakt van het feit dat de 

heer Ralph Emmerson McNicol uit New York op 103 jarige 

leeftijd overleden was. De beste man was in 1950 lid geworden 

van de Amercan Philatic Society, nadat hij al vele jaren postzegels 

verzamelde. Eigenlijk was hij op zijn 8
e
 jaar al begonnen met het 

verzamelen van zegels en later als postbode kon hij zijn hobby 

verder verbreden door ze eenvoudigweg bij zijn bezorgadressen te 

vragen. Maar ja tot 103 jaar gebeurt toch niet veel. Dan zie je wel, je bent 

nooit te oud voor filatelie. 

 

Regiodag dit jaar op 21 oktober 
 

Onze vereniging organiseert dit jaar weer een regiodag. Besloten is 

dat dit een bescheiden gebeuren wordt op een reguliere ruilzondag. 

Er wordt wel wat extra’s gedaan en de gratis is die dag voor 

iedereen gratis. Als er meer nieuws is, zullen we het bekend 

maken. 

 

Kandidaat secretaris gezocht! 
 

Zoals jullie weten heeft onze secretaris Eltjo Roelfsema bij de 

laatste jaarvergadering aangekondigd te willen stoppen met de 

bestuurswerkzaamheden. Het bestuur zoekt momenteel naar 

kandidaten voor deze functie.  

Interesse, meld je dan op de ruilochtend aan de bestuurstafel. 

 

Ledenpas, wat moet je er mee. 
 

Momenteel heeft bijna elk lid een ledenpas ontvangen, op enkele 

na omdat Philatelica er nog een tiental moet nasturen.  

Deze pas kun je gebruiken als je bij andere Philatelica 

verenigingen op bezoek gaat. Je zou er gratis op bezoek kunnen 
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gaan op hun reguliere verenigingbijeenkomsten . Verder krijgen 

ledenpashouders o.a. korting bij evenementen als Postex.  

Voor individuele leden met een abonnement bij Michel Online 

Katalog kost dit met ledenpas € 1,90 (normaal € 4,90) per maand. 

Pashouders krijgen ook een korting van 50% op de toegang tot het 

Museum voor Communicatie in Den Haag in de periode van 1 

september 2007 tot 31 december 2008.  

De bond is nog in gesprek met TNT Post om extra voordelen te 

bewerkstelligen bij de commerciële activiteiten van Collect Club.  

 

Najaarsveiling 17 november 
 

Voor onze najaarsveiling zijn al ruim 700 kavels ontvangen en zal 

dus gelukkig doorgaan. Inzenden kan nog steeds tot 16 september, 

de 2
e
 ruilzondag na de vakantie. Zet de datum maar vast in de 

agenda, er zijn weer leuke kavels te koop op 17 november. 

 

Nieuwe penningmeester 
 

Door het aftreden van Kees Linders als penningmeester is door het 

bestuur na overleg Jos van de Westelaken  benoemd tot de nieuwe 

penningmeester. Jos zal zijn functie, na zijn welverdiende 

vakantie, begin oktober aanvaarden 

 

Vakantie: Malaise in de Filatelie ?? 
 

De vakantie is voor de meeste onder ons weer verleden tijd. Voor 

de een betekent dat er niets gedaan wordt met de hobby terwijl de 

ander er juist extra druk mee is. Dat kan zijn door het bezoeken 

van een winkel, museum of postzegelmarkt in het vakantieland of 

juist het uitzoeken van zaken die anders blijven liggen. Als u een 

leuke ervaring met uw hobby in uw vakantieland hebt beleeft, 

meld het dan eens en maak er een leuk berichtje van voor het 

verenigingsblad.  

 
Uw artikel voor ons blad stuurt u naar schilder@tiscali.nl 

 


